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1919سعد زغلول وثورة   

1 
 

ليس فقط في تاريخ النضال الوطني المصري بل في تاريخ الثورات الشعبية عمومًا، ولم يكن  عالمة بارزة 1919كانت ثورة 
 تأثيرها بمجمل الحياة السياسية والحزبية المصرية فقط بل امتد تأثيرها إلى خارج مصر وفاق تأثيرها ما خلفته الثورة العرابية.

نما امتدت أسبابها إلى ما قبل ذلك الحدث بسنوات، فعقب اندالع الحرب  لم يكن نفي سعد زغلول هو ما سبب قيام الثورة، وا 
، تم وضع مصر تحت الحماية البريطانية، وظلت كذلك طوال سنوات الحرب التي انتهت في نوفمبر 1914العالمية األولى عام 

 قديم العديد من التضحيات المادية والبشرية.، ُأرغم فقراء مصر خاللها على ت1918عام 
بكونها ثورة شعبية تعبر عن الجماهير العريضة في البالد، وأيضًا عن موجة غضب اجتاحت  1919لذلك فقط اتسمت ثورة 

ذه الشعوب المستعمرة والمقهورة، هو ما جعلها ترتبط بميالد الحركات والتنظيمات المعبرة عنها وكانت األحزاب تجسيدًا له
صدار تصريح  1919التنظيمات، كذلك فقط انتهت ثورة  الذي  1922فبراير  28بإلغاء الحماية البريطانية على مصر، وا 

 1923.2اعترفت فيه بريطانيا باستقالل مصر من الناحية القانونية األقرب منها إلى الشكلية، وصدور دستور 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 ،ذاكرة مصر المعاصرة ،إلكترونية صورة ،»في اإلسكندرية 1919مظاهر ثورة «1
NewViewer.aspx?albumName=IM_814&currentImage=IM_19445&ImageIndexhttp://modernegypt.bibalex.org/ 

 =http://modernegypt.bibalex.org/NewTextViewer.aspx?TextID=AR_267&keyword ،ةذاكرة مصر المعاصر ، »1919ثورة «2
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  مصادر ببليوجرافية ُمختارة

 ُمتاحة في مكتبة اإلسكندرية 
 :المطبوعة الكتب

. مصر النهضة. القاهرة: الهيئة المصرية 1919: فصل مجهول من ثورة 1921حوادث مايو إسماعيل، حمادة محمود أحمد. 
 .1994العامة للكتاب، 

 (F1)المستوى األول العلوي  I83   962.04   رقم االستدعاء:  
 

 . ]196-[، . القاهرة: دار الكاتب العربي1919 منذ نشأتها حتى ثورةتاريخ الطبقة العاملة المصرية أمين، عز الدين. 
 (B2 لثاني السفلي)المستوى ا I99   331.0962   رقم االستدعاء:  

 
، ]مؤسسة أخبار اليوم القاهرة:[. 4. كتاب اليوم. سلسلة الشوامخ 2. مج. 1919الكتاب الممنوع: أسرار ثورة أمين، مصطفى. 

1991. 
 (F1)المستوى األول العلوي  A5171   962.04   :  رقم االستدعاء

 
: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ]القاهرة[. 20. تاريخ المصريين 1. مج. 1919 دراسات في وثائق ثورةأنيس، محمد. 

1988. 
 (F1)المستوى األول العلوي  A599   1988   962.04   رقم االستدعاء:  

 
. مطبوعات مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية (1952-1919بين ثورتين، )الملكية الزراعية بركات، علي. 

 .1978 باألهرام، واالستراتيجية السياسية الدراسات مركز: . القاهرة31 باألهرام
 (B2 لثاني السفلي)المستوى ا B224   333.320962   رقم االستدعاء:  

 
. 2. ترجمة محمود ماجد. تقديم طارق البشري. ط. (1952-1919) الطبقة العليا المصرية بين ثورتين،بركة، ماجدة. 

 .2009. القاهرة: المركز القومي للترجمة، 806/2المشروع القومي للترجمة 
 (B2 لثاني السفلي)المستوى ا B224   2009   305.52096209041   رقم االستدعاء:  

 
 .1987ونس شاهين. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، . ترجمة ي1919 ثورة: والثورة مصر االمبرياليةبيرك، جاك. 

 (F1)المستوى األول العلوي  B532   962.04   رقم االستدعاء:  
 

 .1983. القاهرة: دار الكتاب الجامعي، 1919 االتجاه اإلسالمي في الثورة المصرية سنةبيومي، زكريا سليمان. 
 (F1توى األول العلوي )المس B3619   962.04   رقم االستدعاء:  
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 .2000. القاهرة: مركز الرايا، حريم في حياة الزعيم سعد زغلول: الثورة التي أيدها الحرملكتوفيق، أشرف. 
 (B2 لثاني السفلي)المستوى ا Z18ta   305.420962   رقم االستدعاء:  

 
 .[1996]. القاهرة: مكتبة اآلداب، هالزعيم الخالد سعد زغلول باشا: أضواء جديدة على سيرته وجهادتوفيق، نجيب. 

 (B2 لثاني السفلي)المستوى ا T2345   320.092   رقم االستدعاء:  
 

: الهيئة المصرية العامة [القاهرة]. 1936-1914 ،من الوطنية الحركة تجاه االحتالل سياسةالنحاس.  مصطفى جبر،
 .1985للكتاب، 

 (F1األول العلوي  )المستوى  J119s   962.04   رقم االستدعاء:  
 

 .[1973]. القاهرة: روز اليوسف، 4. كتاب روز اليوسف مذكرات سعد زغلول: دراسةجبر، مصطفى النحاس. 
 (F1)المستوى األول العلوي  Z18j   962.04092   رقم االستدعاء:  

 
 .]19--أخبار اليوم، القاهرة: دار ]. كتاب اليوم. سعد زغلول: ذكريات تاريخيه طريفةالجزيري، محمد إبراهيم. 

 (F1)المستوى األول العلوي  Z18ja   962.04092   :  رقم االستدعاء
 

: الهيئة المصرية العامة [القاهرة]. مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر. 1919 الوحدة الوطنية في ثورةجيد، رمزي ميخائيل. 
 .1980للكتاب، 

 (F1ول العلوي )المستوى األ M6366   962.04   رقم االستدعاء:  
 

. مطبوعات المجلس 1952إلى ثورة  1919العامل الديني في الشعر المصري الحديث من ثورة الجيزاوي، سعد الدين محمد. 
. القاهرة: المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب 5األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية. نشر الرسائل الجامعية 

 .]1964[ة، والعلوم االجتماعي
 (E رضي)المستوى األ J619   892.71608038297   رقم االستدعاء:  

 
: [القاهرة]. 1919 ثورة يلإ االحتالل من واالنتكاس التراجع. 5. مج الحديث العصر في المجاهدة مصرالرحمن.  عبد الرافعي،

 .[1990]دار الهالل، 
 (F1ول العلوي )المستوى األ   R138   962    1990   رقم االستدعاء:

 
: [القاهرة]. 1952يوليو  23إلى ثورة  1919من ثورة . 6. مج الحديث العصر في المجاهدة مصرالرحمن.  عبد الرافعي،

 .[1989]دار الهالل، 
 (F1)المستوى األول العلوي  R138   1989   962   رقم االستدعاء:  



 

190121                                          Bibliotheca Alexandrina                                  Compiled by Sarah Abdelsattar 

    4 

. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1921 إلى سنة 1914نة : تاريخ مصر القومي من س1919ثورة الرافعي، عبد الرحمن. 
1946. 

 ( F1)المستوى األول العلوي  R138   1946   962.04   رقم االستدعاء:  
 

 من يالقوم مصر تاريخ على يشتمل .1. مج. 4. ط. 1919في أعقاب الثورة المصرية: ثورة سنة الرافعي، عبد الرحمن. 
 .1987القاهرة: دار المعارف،  .1927 سنة أغسطس 23 في زغلول عدس وفاة إلى 1921 سنة إبريل

 (F1)المستوى األول العلوي  R138f   1987   962.04   رقم االستدعاء:  
 

. مكتبة األسرة. سلسلة األعمال الفكرية. 1921-1914: تاريخ مصر القومي من 1919ثورة الرافعي، عبد الرحمن. 
 .1999امة للكتاب، : الهيئة المصرية الع]القاهرة[

 (F1)المستوى األول العلوي  R138   962.04   رقم االستدعاء:  
 

: الهيئة المصرية العامة ]القاهرة[. 219. تاريخ المصريين في ضوء مذكرات سعد زغلول 1919ثورة رمضان، عبد العظيم. 
 .2002للكتاب، 

 (F1 )المستوى األول العلوي R1654th   962.04   رقم االستدعاء:  
 

، . القاهرة: دار الكاتب العربي1923-1914: دراسة تاريخية تحليلية، 1919ثورة مصر سنة رفاعي، عبد العزيز. 
]1966[. 

 (F1)المستوى األول العلوي  R564th   962.04   رقم االستدعاء:  
 

 .1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2. ط. سعد زغلول من أقضيتهالزيات، عبده حسن. 
 (B2 لثاني السفلي)المستوى ا 320.92     قم االستدعاء:ر 
 

 .1986. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1952و  1919الحركة النسائية في مصر ما بين الثورتين السبكي، أمال. 
 (B2 لثاني السفلي)المستوى ا S9415   305.420962   رقم االستدعاء:  

 
 .]1982[. القاهرة: دار المعارف، 1952-1919لكفاح السري، سعد زغلول واالسبكي، أمال. 
 (F1)المستوى األول العلوي  Z18s   962.04   رقم االستدعاء:  

 
. مكتبة األسرة. سلسلة العلوم االجتماعية. : القوى االجتماعية ودورها: محاولة لرؤية جديدة1919ثورة السعيد، رفعت. 

 .2009للكتاب، : الهيئة المصرية العامة ]القاهرة[
 (F1)المستوى األول العلوي  S1322   962.04   رقم االستدعاء:  
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بيروت: دار القضايا،  .2 عصرية رؤية مصر في السياسي العمل قادة. سعد زغلول بين اليسار واليمينالسعيد، رفعت. 
]1976[. 

 (F1)المستوى األول العلوي  S1321   962.04092   رقم االستدعاء:  
 

 .[1969]. القاهرة: دار المعارف، 316. اقرأ 1919سجين ثورة محمد مظهر. سعيد، 
 العينين( أبو الغنى عبد --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      S1321   962.04 :رقم االستدعاء

 
 طانية عن ثورة مصر سنةالدعاية واالتصال: دراسة نظرية تطبيقية على الوثائق السرية البريطلعت، شاهيناز محمد. 

 .1987. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، 1919
 (B2 لثاني السفلي)المستوى ا T137   302.2   رقم االستدعاء:  

 
. م1952و 1919إطاللة على المعماريين المصريين الرواد خالل الفترة الليبرالية بين ثورتي عاشور، شيماء سمير كامل. 

 .2017، شركة أرت سبوت، منقحة. القاهرة: 2 ط.
 مكتبة الفنون والوسائط المتعددة(  -- B3)المستوى الثالث السفلي      A829   2017   720.962 :رقم االستدعاء

 
. القاهرة: المجلس القومي 59. قمم مصرية 59. السلسلة الثقافية لطالئع مصر سعد زغلول: حكاية شعبعبد العزيز، إبراهيم. 

 .2009للشباب، 
 (F1)المستوى األول العلوي  Z18az   962.04092   الستدعاء:  رقم ا

 
. مصر النهضة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 1922-1919: 1919دور الطلبة في ثورة عبد المطلب، عاصم محروس. 

 .1990للكتاب، 
 (F1)المستوى األول العلوي  M993   962.04   رقم االستدعاء:  

 
. تحقيق يونان لبيب دور سعد زغلول والوفد في الحركة الوطنية 1919رات فخري عبد النور: ثورة مذكعبد النور، فخري. 

 .1992رزق. تقديم مصطفى أمين. القاهرة: دار الشروق، 
 (F1)المستوى األول العلوي  N9741   962.04   رقم االستدعاء:  

 
: الهيئة ]القاهرة[. مصر النهضة. 1919التطورات االجتماعية في الريف المصري قبل ثورة عبد الواحد، فاطمة علم الدين. 

 .1984المصرية العامة للكتاب، 
 (B2 لثاني السفلي)المستوى ا W136   307.720962   رقم االستدعاء:  
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. القاهرة: دار زمة االقتصادية: من الثورة الوطنية إلى ال 1929-1919تاريخ الطبقة العاملة المصرية عز الدين، أمين. 
 .1970الشعب، 

 العينين( أبو الغنى عبد --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      I99t   331.0962 :رقم االستدعاء
 

 .1952. القاهرة: دار الهالل، 9. كتاب الهالل زعيم الثورة: سعد زغلول العقاد، عباس محمود.
 (F1)المستوى األول العلوي  Z18a   962.04092   رقم االستدعاء:  

 
 .]1936[. القاهرة: مطبعة حجازي، سعد زغلول: سيرة وتحيةالعقاد، عباس محمود. 

 الكتب النادرة( -- B2)المستوى الثاني السفلي     962.04092   :رقم االستدعاء
 

 السياسى الفكر. 1ج. . 2. مج. 1919تاريخ الفكر المصري الحديث: من عصر إسماعيل إلى ثورة عوض، لويس. 
 .1986لقاهرة: مكتبة مدبولي، ا .واالجتماعى

 (F1)المستوى األول العلوي  A964   1986   962.04   رقم االستدعاء:  
 

 .1969، .م.. د1919 أضواء على أحداث ثورة سنةغنام، محمود سليمان. 
 (F1ي )المستوى األول العلو  G4116a   962.04   رقم االستدعاء:  

 
دار العودة؛ : . تقديم أحمد عبد الرحيم مصطفى. بيروتسعد زغلول ودوره في السياسة المصريةالشين، عبد الخالق محمد. 

 .1975مدبولي،  مكتبة: القاهرة
 (F1)المستوى األول العلوي  L3439   962.04092   رقم االستدعاء:  

 
 .]1988[: مكتبة غريب، ]القاهرة[. انية والمريكيةسعد زغلول: مولد ثورة بالوثائق البريطمحمد، محسن. 
 (F1)المستوى األول العلوي  M9521s   962.04   رقم االستدعاء:  

 
. إشراف ودراسة 1919اليام الحمراء: مذكرات الشيخ عبد الوهاب النجار عن ثورة  مصطفي الغريب، معد ومحقق. ،محمد

 .2010ب والوثائق القومية، أحمد زكريا الشلق. القاهرة: مطبعة دار الكت
 (F1)المستوى األول العلوي  S52815   962.04   :  رقم االستدعاء

 
 17مارس،  8 يوميلقيت بين أ التي: مجموعة البحوث 1919على ثورة  ثمانون عاما  المعاصر.  مصر وتاريخ وثائق مركز

 .2000لكتب المصرية، . تقديم يونان لبيب رزق. القاهرة: دار اولال  الثقافيالموسم  و:ماي
 (F1)المستوى األول العلوي  T366   962.04   رقم االستدعاء:  
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: مؤسسة األهرام، ]القاهرة[. 1919عاما  على ثورة  50مؤسسة األهرام. مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر المعاصرة. 
]1969[. 

 (F1)المستوى األول العلوي  K452   962.04   رقم االستدعاء:  
 

 .]1976[. القاهرة: دار المعارف، 418. اقرأ 1919 دراسات في ثورةمؤنس، حسين. 
 (F1)المستوى األول العلوي  M9666d   962.04   رقم االستدعاء:  

 
 .]1995[. القاهرة: دار العرب للبستاني، 1919 الوفد والوحدة الوطنية في ثورةميخائيل، رمزي. 
 (F1)المستوى األول العلوي  M6366w   962.04   رقم االستدعاء:  

 
 .1993. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1919الصحافة المصرية وثورة ميخائيل، رمزي. 
 (B4 لرابع السفلي)المستوى ا   079.62   رقم االستدعاء:  

 
 .1986. القاهرة: مكتبة مدبولي، سعد زغلول: الزعامة والزعيمالنجار، حسين فوزي. 

 (F1)المستوى األول العلوي  N1625   962.04092   االستدعاء:  رقم 
 

 .1952، . القاهرة: دار النيل: تصرفات حكومية1919ذكريات سعد. عبد العزيز. ماهر ورفاقه في ثورة سنة نحاس، يوسف. 
 (F1)المستوى األول العلوي  N153   962.04   رقم االستدعاء:  

 
. القاهرة: دار إلى قيام الحرب الكبرى الثانية 1919سرحي في مصر: من أعقاب ثورة الدب القصصي والمهيكل، أحمد. 

 .2010، غريب
 (E رضي)المستوى األ H419   892.709962   رقم االستدعاء:  

 

Baraka, Magda. The Egyptian Upper Class between Revolutions, 1919-1952. 

St. Antony’s Middle East Monographs Series 30. Reading: Ithaca Press, 1998. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    B224   305.52096209041   رقم االستدعاء:
 

Berque, Jacques. Egypt: Imperialism & Revolution. Translated by Jean Stewart. 

New York, NY: Praeger, [1972]. 

 (F1 العلوي األول توى)المس    B532    962.05   رقم االستدعاء:
 

Botman, Selma. Egypt From Independence to Revolution, 1919-1952. Contemporary 

Issues in the Middle East. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1991. 

 (F1)المستوى األول العلوي    B7496   962.05    رقم االستدعاء:
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Egypt, 1919, Being a Narrative of Certain Incidents of the Rising in Upper Egypt. 

Alexandria: Whitehead Morris, [1925]. 

 (الكتب النادرة -- B2)المستوى الثاني السفلي    E32   962.04   رقم االستدعاء:

 

Goldschmidt, Arthur, Amy J. Johnson, and Barak A. Salmoni, eds. Re-Envisioning 

Egypt, 1919-1952. Cairo: The American University in Cairo Press, 2005. 

 (F1)المستوى األول العلوي    R3279   962.052   رقم االستدعاء:
 

Sabry, Mohammed. La question d'Egypte depuis Bonaparte jusqu'à la révolution de 

1919. Paris: Au siège de L'association Egyptienne de Paris, 1920. 

 (بدوى الرحمن عبد -- المجموعات الخاصة – B2)المستوى الثاني السفلي    S118   962.03   رقم االستدعاء:
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 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   40714   :رقم االستدعاء
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 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   8224   :رقم االستدعاء

 

. جامعة اإلسكندرية .. رسالة ماجستير1952-1919دور الرعاع في الحركة الوطنية اللبودي، انتصار محمد عبد الحميد. 
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 المقاالت اإللكترونية:
 

Berridge, W. J. “Imperialist and Nationalist Voices in the Struggle for Egyptian 

Independence, 1919-22”. Journal of Imperial and Commonwealth History 42, no. 3 

(2014): 420-439. e-article. Humanities Source (database). Taylor & Francis. 

 

El-Sharnouby, Dina. “New Social Movements: The Case of Youth’s Political Project in 

Egypt: Comparing the 1919 and 2011 Revolutions”. Middle East Law and Governance 

10, no. 3 (2018): 264-290. e-article. Arab World Research Source (database). Brill. 

 

Goldberg, Ellis. “Peasants in Revolt – Egypt 1919”. International Journal of Middle East 

Studies 24, no. 2 (1992): 261-280. e-article. JSTOR Journals (database). 

 

Lang, Anthony F. (Jr.). “From Revolutions to Constitutions: the Case of Egypt”. 

International Affairs 89, no. 2 (2013): 345-363. e-article. JSTOR Journals (database). 

 
 
 
 



 

190121                                          Bibliotheca Alexandrina                                  Compiled by Sarah Abdelsattar 

    10 

 الدوريات
International Journal of Middle East Studies 24, no. 2 (May 1992). Cambridge 
University Press. 
 
Middle Eastern Studies 12, no. 3 (1976). Taylor & Francis.  
 


